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كما يمكنكم االطالع على نشاطات المكتبة مثل قراءات يقدمها كتاب في
المكتبة ،أو نشاطات خاصة ونشاطات القراءة لألطفال.
تبلغ مهلة االستعارة ثالثة أسابيع .وهناك استثناء واحد :تبلغ مهلة
استعارة ال(دي في دي) أسبوع واحد فقط.

بريماسنس تقرأ
متعة القراءة والمطالعة واالستماع!
مرحبا ً بكم في مكتبة بريماسنس

االستعارة عن بعد :يمكنكم طلب استعارة كتب غير متوفرة في
مكتبتنا من مكتبات أخرى .تبلغ الرسوم اإلضافية
لالستعارة عن بعد  2يورو على كل منتج إعالمي.
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والمزيد...
الكتب

ومتلقي
العمل
عن
المساعدة االجتماعية من الرسوم 0.15 .يورو
ي الحاسوب
من
صفحة
طباعة
يُعفى األطفال والشباب وطالب المدارس والجامعات والدراسة المهنية والعاطلين
عن العمل ومتلقيي المساعدة االجتماعية من الرسوم.

رسوم اإلنذار عند التأخر

رسم إنذار في األسبوع األول من التأخير وعلى كل قطعة مستعارة  0.5يورو

توفر لكم مكتبة بريماسنس منتجات إعالمية للمدرسة والتعليم المهني والتأهيل ولوقت
اإلنذار عند التأخر
رسوم
كل أسبوع إضافي

بريماسنس تقرأ

 1يورو

رسم إنذار في األسبوع األول من التأخير وعلى كل قطعة مستعارة  0.5يورو

كل أسبوع إضافي

 1يورو

يشمل عرضنا أكثر من  85ألف منتج إعالمي بين رواية وكتاب علمي وجريدة ومج
العنوان
والبعض اآلخر تحمل قصص مقروءة ،كما نوفر عدد من
موسيقي
القراءةبعضها
مضغوطة
واالستماع!
والمطالعة
متعة
واأللعاب .تبلغ مهلة استعارة األفالم أسبوع واحد فيما تبلغ مهلة االستعارة للكتب وم
مرحبا ً
بريماسنس
تمديدمكتبة
بكم في
المهلة.
ويمكنكم
ساعات الخدمة
العنوان

Stadtbücherei
Dankelsbachstraße 19, 66953 Pirmasens
06331842358Stadtbücherei
الهاتف:.
06331842365
الفاكس:
Dankelsbachstraße
19, 66953 Pirmasens
stadtbuecherei@pirmasens.de
البريد
اإللكتروني06331842358 :
الهاتف:.
www.pirmasens.de/buecherei
اإلنترنت:
موقع
06331842365
الفاكس:
stadtbuecherei@pirmasens.de
البريد اإللكتروني:
www.pirmasens.de/buecherei
موقع اإلنترنت:

صباحا ً إلى  12ظهرا ً و ،من  2بعد الظهر إلى  6مساءا ً
من 10
اإلثنين
الخدمة
ساعات

كما يمكنكم الدخول إلى عدد من المنتجات اإلعالمية عبر موقع einland-Pfalz
اإللكترونية بشكل قانوني على موقع . www.onleihe-rlp.de :ك
والملفات الصوتية
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الصادرة عن مكتبة بريماسنس وأن تكون رسوم االشتراك السنوي مدفوعة.
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الكتب والمزيد...
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بريماسنس تقرأ
متعة القراءة والمطالعة واالستماع!
مرحبا ً بكم في مكتبة بريماسنس

()Flyerseite 2 und 3

الكتب والمزيد...
توفر لكم مكتبة بريماسنس منتجات إعالمية للمدرسة

ال يجوز استخدام بطاقة المكتبة من قبل غير حاملها.

والتعليم المهني والتأهيل ولوقت الفراغ.

يوجد حاسوبان مجهزان باإلنترنت يمكن استخدامهما لكتابة النصوص في

يشمل عرضنا أكثر من  85ألف منتج إعالمي بين رواية وكتاب

مكتبة المدينة .يشترط دخول اإلنترنت أن تكون بطاقة المكتبة سارية المفعول.

علمي وجريدة ومجلة ودورة لتعليم اللغة وأقراص مضغوطة بعضها

يمكنكم تمديد استعارة منتجات إعالمية عن طريق مكتبنا ،أو عن طريق الهاتف،

موسيقي والبعض اآلخر تحمل قصص مقروءة ،كما نوفر عدد من ال

أو في محطات االستعارة ،أو عن طريق موقعنا اإللكتروني تحت عنوان:

(سي دي روم) (وال دي في دي) واأللعاب.

. www.pirmasens.de/buecherei

تبلغ مهلة استعارة األفالم أسبوع

يمكنكم البحث في فهرس مكتبة المدينة عن طريق الفهرس اإللكتروني

واحد فيما تبلغ مهلة االستعارة للكتب ومنتجات

( )Web-OPACكما يمكنكم حجز المنتجات المستعارة من

إعالمية أخرى ثالثة أسابيع ،ويمكنكم تمديد المهلة.

قبل شخص آخر لالستعارة من بعده ،كما يمكنكم مطالعة حساب

كما يمكنكم الدخول إلى عدد من المنتجات

القراءة الخاص بكم وتمديد مهلة االستعارة دون العودة إلينا .للدخول

اإلعالمية عبر موقع .Onleihe Rheinland-Pfalz

الرجاء نقر كلمة“ „ Kontoأي "حساب" وإدخال رقم بطاقة القراءة

يمكنكم تنزيل الكتب والملفات الصوتية اإللكترونية بشكل قانوني على موقع:

وكلمة السر .كلمة السر هي تاريخ ميالدك :اليوم.الشهر.السنة

 . www.onleihe-rlp.deكل ما تحتاجونه هو بطاقة القراءة الصادرة عن

كما يمكنكم االطالع على نشاطات المكتبة مثل قراءات يقدمها كتاب في

مكتبة بريماسنس وأن تكون رسوم االشتراك السنوي مدفوعة.

المكتبة ،أو نشاطات خاصة ونشاطات القراءة لألطفال.

تبلغ رسوم االشتراك السنوي للكبار  15يورو .يُعفى األطفال والشباب وطالب

تبلغ مهلة االستعارة ثالثة أسابيع .وهناك استثناء واحد :تبلغ مهلة

المدارس والجامعات والتعليم المهني ومتلقي الدعم االجتماعي من رسوم االستعارة.

استعارة ال(دي في دي) أسبوع واحد فقط.

يجب تقديم البطاقة الشخصية أو مستند مشابه لها عند التسجيل،

االستعارة عن بعد :يمكنكم طلب استعارة كتب غير متوفرة في

كما يتعين إحضار إثبات تسجيل السكن إذا كان العنوان الحالي مختلف عن

مكتبتنا من مكتبات أخرى .تبلغ الرسوم اإلضافية

العنوان المدون في البطاقة .يتعين على األطفال الذين لم يبلغوا

لالستعارة عن بعد  2يورو على كل منتج إعالمي.

الخامسة عشر بعد تقديم موافقة اآلباء أو المسؤول عن تربيتهم.
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األسعار
الرسوم

www.pirmasens.de/buecherei

